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Taulukko 1.Johdanto
Pienlehtien tekotapa on vaihdellut suuresti aikakausien, toimitusten ja
teknologian

mukaan.

Tällä

hetkellä

myös

pienillä

resursseilla

ja

amatöörimäisesti tehdyissä pienlehdissä voidaan tehdä huippujournalismia,
joka on visuaalisesti korkeatasoista, sillä tietotaito ja ohjelmistot ovat kaikkien
saatavilla. Pienlehden suurimmiksi voimavaroiksi nousevat erikoistuminen,
motivaatio ja yllätyksellisyys.
Käytän tässä opinnäytetyössä hyvin paljon sanoja pienlehti ja järjestölehti
toistensa synonyymeina. Kaikki pienlehdet eivät ole järjestölehtiä, mutta kaikki
järjestölehdet ovat pienlehtiä. Järjestölehdissä ja pienlehdissä on vivahde-ero,
mutta lähemmin tarkasteltuna tämä ero pienenee. Taustalla toimivan järjestön
asettamat raamit ja toiveet järjestölehteä kohtaan eivät lähtökohtaisesti eroa
ilman järjestötoimintaa toimivista lehdistä. Tekemisen raamit, taustatoimijat ja
ideologia tai aate löytyvät myös ei-järjestösidonnaisten pienlehtien taustalta,
vaikka tietyt juttutyypit, kuten tiedotukset ja tapahtumien mainostukset
puuttuvatkin.
Tässä

opinnäytetyössä

käyn

läpi

yhden

pienlehden,

toisen

asteen

opiskelijajärjestön SAKKI ry:n järjestö- ja opiskelijalehden, lehtiuudistuksen
prosessia. Luvussa 2 käyn läpi sitä, miksi lehtiuudistus haluttiin tehdä ja mitkä
olivat uudistuksen lähtökohdat. Luvussa 3 käyn läpi niitä tavoitteita ja sitä
suunnittelutyötä,

jolla

loimme

idean

uudesta

lehdestä.

Opinnäytetyön

neljännessä luvussa Uudistuksen toteuttaminen kerron itse lehtiuudistuksen
toteuttamisesta sekä kaikista niistä muutoksista että oivalluksista, joita syntyi
projektin toteuttamisvaiheessa. Samassa pyrin kertomaan mahdollisimman
kattavasti lehteä perustettaessa vaadittavista käytännön järjestelyistä ja omaa
toimintaani ohjaavasta toimituksen johtamisen filosofiasta.
Luvussa 5 avaan lehtiuudistusprojektin lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita.
Lopuksi luvussa 6 analysoin projektin onnistumista ja kehityssuuntaa. Lisäksi

pohdin omien tulkintojeni kautta pienlehtien tulevaisuuden näkymiä ja keinoja
taloudelliseen kannattavuuteen.

Taulukko 2.Projektin esittely
2.1

Vanha Sakki-lehti

Aloitin Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry:n tiedottajana helmimaaliskuun vaihteessa 2012. SAKKI on vuonna 1987 perustettu toisen asteen
ammattiin opiskelevien opiskelija- ja edunvalvontajärjestö. Opiskelijajärjestön
tiedottaja on perinteisesti toiminut myös opiskelijajärjestön Sakki-nimisen
lehden päätoimittajana tai toimitussihteerinä.
Aloittaessani

SAKKI

ry:n

tiedottajana

koin

Sakki-lehden

tilanteen

ongelmalliseksi. Kyseistä järjestölehteä, joka oli ilmestynyt lähes järjestön
perustamisesta lähtien, ei ollut virallisesti uudistettu millään tavalla koko
historiansa aikana. Lehti koostui pitkälti lyhyistä ja kevyistä jutuista, jotka
sisälsivät paljon sisäpiirivitsejä. Myös lehden ilmestyminen oli ollut viime
vuosina epäsäännöllistä. Järjestön toimintasuunnitelman mukaan lehden piti
ilmestyä kaksi kertaa vuodessa, mutta aloittamista edeltäneenä kahtena
edellisenä vuotena lehti oli ilmestynyt vain kerran. Lisäksi lehden kustannukset
olivat

suuret.

Perehtyessäni

asiaan

huomasin,

että

muun

muassa

painonkilpailutus oli suurpiirteisesti hoidettu. Minulle Sakki-lehti näyttäytyi
irrallisena kehityksestä, jossa aikakausilehdet tällä hetkellä ovat. Näiden
seikkojen vuoksi Sakki-lehti ei mielestäni palvellut kohderyhmäämme, nuoria ja
nuoria aikuisia opiskelijoita.
Vanha Sakki-lehti tilattiin toimeksiantona ulkopuoliselta mainostoimistolta. Se
toteutti lehteen lähes kaiken sisällön ja taittoi sen. Mainostoimiston laskuttama
summa oli suuri. Olin vahvasti sitä mieltä, että järjestölehti, jonka tekemiseen
itse järjestö ei juuri osallistu, ei palvele sen intressejä. Vanhan Sakki-lehden
numeroiden painosmäärää oli myös tasaisesti laskettu vuodesta toiseen.
Osaksi tätä selitettiin suurella määrällä lehtiä, joita ”jäi käteen” painoksista.
SAKKI ry:n silloinen toimiston väki suhtautui negatiivisesti Sakki-lehteen eikä

kokenut mielekkääksi esitellä sitä osana järjestöä, minkä takia lehteä ei
myöskään otettu mukaan järjestön tapahtumiin jaettavaksi. Tämän asian koin
erityisen ongelmallisena.
Silloinen SAKKI ry:n pääsihteeri kysyi minulta, mitä meidän pitäisi tehdä
lehdelle. Vaihtoehdoiksi jäivät joko uudistus tai julkaisun lopettaminen.
Tilanteeseen tutustumisen jälkeen olin sitä mieltä, että meidän tulisi tehdä
SAKKI ry:n jäsen- ja järjestölehdelle täydellinen lehtiuudistus.

Vanhoja Sakki-lehden kansia.

Vanhan Sakki-lehden taittoa. 2011 lokakuun numero.
2.2

Uudistuksesta päättäminen

Olen ollut mukana tekemässä monia pienlehtiä ja hoitanut niissä toimittajan,
taittajan, toimitussihteerin ja päätoimittajan tehtäviä. Minulla on myös laaja
kokemus

opiskelija-

ja

nuorisojärjestöissä

toimimisesta.

Olin

erittäin

motivoitunut tehtävään ja halusin yhdistää järjestökokemukseni, viestinnän alan
koulutukseni ja journalistisen osaamiseni uudistukseen.
Esittelin SAKKI ry:n silloisille puheenjohtajalle ja pääsihteerille visioni, jonka
tavoitteena oli prosessimainen uudistus. Visioni yksi pääpiirteistä oli se, että
järjestön lehti on yhtä kuin järjestön ulkoinen identiteetti. Hyvä järjestölehti toimii
parhaimmillaan järjestön käyntikorttina. Se antaa lukijalleen kokemuksen siitä,
että tämä järjestö näyttää ja kuulostaa siltä, miltä lehtikin näyttää. Ulkoasultaan
ja sisällöltään toimiva järjestölehti on siis mielestäni erittäin tärkeä osa järjestön
houkuttelevuutta ja uskottavuutta.

Onnistunut järjestölehti palvelee sekä

sisäisen että ulkoisen tiedottamisen tarpeita.
Halusin, että SAKKIn opiskelijalehti saisi lehtiuudistuksessa uuden brändin,
josta tulevaisuudessa koko järjestö ja kaikki ammattiin opiskelevat hyötyisivät.

Toisin kuin yrityksillä, joiden tarkoituksena on ”tehdä rahaa eli lisätä
omistajiensa sijoitusten arvoa pitkällä tähtäimellä” (Mäkinen, Kahri, Kahri, 2008,
76.) voittoa tavoittelemattomilla järjestöillä päämärät ovat toiset, mutta samat
lainalaisuudet vaikuttavat järjestöihin yhtä lailla. Vaikuttavuus ja uskottavuus
ovat tässä ympäristössä (opiskelijapolitiikassa ja edunvalvonnassa) tärkeitä ja
hyvällä jäsenlehdellä pystyttäisiin myös turvaamaan järjestön taloudellista
riippumattomuutta vakuuttamalla lukijat järjestön tarpeellisuudesta.
Vanhasta Sakki-lehdestä ja sen sisäänpäin kääntyneestä ilmapiiristä poiketen
halusimme

panostaa

tulevassa

lehdessä

ennen

kaikkea

lehden

houkuttelevuuteen ja tällä tavoin saada uusia lukijoita. Lisäksi halusin, että
lehden rooli kehittyisi entistä tiiviimmäksi osaksi koko järjestön viestintää
samalla kuitenkin säilyttäen lehden sisällön journalistisen vapauden.
”Yhdistystoimintaan liittyy aina tiedottaminen. Tiedottaminen ei ole yhdistyksen
päämäärä sinänsä, vaan sen tehtävänä on tukea yhdistyksen tavoitteiden
toteutumista. On vaikea kuvitella tuloksiin pyrkivää yhdistystä, joka ei haluaisi
kertoa itsestään ja toiminnastaan mitään.”
(Rosengren & Törrönen 2008, Kansan Sivistystyön Liiton 2013 mukaan.)

Lehtiuudistuksella halusin luoda vetovoimaisen julkaisun, jonka sisältö olisi
lehden lukijakunnalle kiinnostavaa ja tuoda julkaisun kautta järjestön omia
näkökulmia ja tavoitteita julkisen keskustelun piiriin. Lisäksi halusin julkaisun
toimivan yhtenä viestintäkanavana järjestön toiminnasta sekä olemassa oleville
että potentiaalisille jäsenille.
Hahmotin itselleni tämän järjestöviestinnän rakenteen Kuvion 3 mukaisen
kaavan kautta. Tarvitaan organisaatio joka (SAKKI) tuottaa toiminnallaan
sisältöä (tapahtumat, kannanotot, politiikka), josta viestitään erilaisten kanavien
kautta (jäsenlehti, tiedottaminen, uutiskirje) ja jokainen viestinnän kanava on
tärkeä sekä toisiaan tukeva.

Järjestöviestinnän kolmio.

Taulukko 3.Lehden konseptisuunnitelma ja idea
Tässä kohdassa käyn tiivistetysti läpi konseptisuunnitelmaa, jonka tein
lehtiuudistuksen pohjaksi ja tavoitteiksi.
3.1

Kohderyhmä ja lehden linja

Lehden pääasiallinen kohderyhmä on 15–30-vuotiaat ammattiin opiskelevat
nuoret ja nuoret aikuiset. Tavoitteena oli luoda kaikille ammattiin opiskeleville
suunnattu kulttuuri- ja mielipidelehti. Lehden tarkoitus on edistää amiskulttuuria
ja kasvattaa ammatillisen koulutuksen arvostusta. Lehden avulla halutaan myös
edistää terveitä elämäntapoja ja elinikäistä oppimista. Lehti on itsenäinen
journalistinen julkaisu, jota SAKKI ry julkaisee ja jota toimitetaan hyvien
journalististen käytäntöjen mukaan.
Lehden aihepiirit olisivat ammatillinen koulutus, opiskelu-, ja opiskelijaelämä,
nuorisokulttuuri, koulutuspolitiikka ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.
3.2

Ketkä lehteä tekevät?

Ydintoimituksen rakenne suunniteltiin niin, että SAKKI ry:n tiedottaja olisi lehden
päätoimittaja ja vastaisi sisällön suunnittelusta. Päätoimittaja päättää ja hoitaa
kaikki

lehden

juoksevat

kulut,

mutta

suuret

linjat

neuvotellaan

aina

toimituspäällikön (tässä tapauksessa pääsihteerin) kanssa. Päätoimittaja on
vastuussa

lehden

hyvästä

taloudenpidosta

toimituspäällikölle.

Lehdelle

palkattaisiin freelance-sopimuksella taittaja, joka toimisi myös lehden AD:nä.
Lehden varainhankinnasta vastaisi pääasiallisesti provisiopalkalla toimiva
mainosmyyjä. Järjestön pääsihteeri ja päätoimittaja solmisivat muutamia
yhteistyö- ja sponsorointisopimuksia mahdollisuuksien mukaan ja hakisivat
tilaisuuden tullessa avustuksia lehden toimittamiseen. Avustajapalkkioiden ja
lehden muiden kulujen maksamisesta vastaa SAKKI ry:n tilitoimisto. Lehden
taittaja ja mainosmyyjä ovat vastuussa työn etenemisestä päätoimittajalle ja
lehden avustajat toimivat itsenäisesti päätoimittajan ohjauksessa.

Lehden toimitus haluttiin rakentaa pääasiallisesti SAKKI ry:n aktiivisista
opiskelijajäsenistä. Jonkin verran sisältöä lehteen tuottavat tapauskohtaisesti
myös ammattitoimittajat.
3.3

Ilmoitusmyynti

Lehdessä olevat mainokset tai niiden takana olevat tahot eivät saa olla
ristiriidassa järjestön tavoitteiden tai sisältölinjausten kanssa. Esimerkiksi
alkoholi- ja tupakkatuotemainokset sekä pikavippimainokset eivät ole sallittuja
lehdessä.
3.4

Lehden tavoitteet ja julkaisu

Lehden tavoitteena on luoda aidosti interaktiivinen, kaikkien Suomen amisten
omakseen kokema kulttuuri- ja mielipidelehti. Lehden avulla halutaan tarjota
ammattiin opiskeleville ja amiskulttuurille oma media ja julkaisukanava, joka
voisi tavoittaa myös sellaisia nuoria, joita muut aikakausilehdet eivät ole
tavoittaneet.
Vaikka sanoma- ja aikakauslehtiä edelleen luetaan runsaasti pohjoismaissa,
ovat niiden levikit keskimäärit laskeneet hitaasti 1990-luvun loppuun tultaessa
(Kunelius 2009, 111). Eniten levikkiä ovat menettäneet maakuntalehdet.
Iltapäivälehdet ovat kasvattaneet levikkiään, oletettavasti maakuntalehtien
kustannuksella.
”Kun aiemmin suomalaisten toinen sanomalehti oli useimmiten alueen
ykköslehdelle jonkinlainen poliittinen vaihtoehto, nykyään toinen luettu lehti on
yhä useammin kevyt tai viihteellisempi versio uutispäivästä. Liikkumisen
poliittisella akselilla on korvannut liikkuminen vakava-kevyt-akselilla.” (Kunelius
2009, 111.)

Minulla ei ollut lehtiuudistusta tehdessä mitään harhakuvitelmia siitä, että
voisimme opiskelijalehdellämme haastaa julkista keskustelua hallinnoivat
iltapäivälehdet yhdistelemällä viihteellistä ja poliittista sisältöä. Kuitenkin yhtenä
tekijänä oli hankkeen alusta alkaen tarjota maakunnissa asuville SAKKIn
jäsenille vaihtoehtoista lukemista suurten lehtien rinnalle.

SAKKIn opiskelijalehteä alettaisiin julkaista neljä kertaa vuodessa aiemman
kahden numeron sijaan. Lehti julkaistaan sekä paperimuodossa että SAKKIn
nettisivuilla selailuversiona. Painosmäärä vaihteli alustavien arvioiden mukaan
20 000 ja 23 000 kappaleen välillä.
3.5

Millaista sisältöä ja sisällön suunnittelua?

Kunkin lehden sisällön päälinjat suunnitellaan avustajatapaamisissa, jotka
päätoimittaja kutsuu koolle. Avustajatapaamiset ovat avoimia kaikille SAKKIn
jäsenille, työntekijöille sekä freelancetoimittajille, jotka ovat kiinnostuneita
lehden sisällön tuottamisesta. Avustajatapaamisten lisäksi päätoimittaja ja
lehden

ulkoasuvastaava

suunnittelevat

ja

koordinoivat

lehden

sisällön

tuottamisen. Tätä käsitellään tarkemmin kohdassa 4.8 Avustajakunnan
luominen ja ylläpitäminen s.24.
Päätoimittajana pyrin järjestämään vähintään kerran vuodessa laajemman
palautekyselyn

lehden

ulkoasusta,

sisällöstä

ja

linjasta.

Palautekyselyt

toteutetaan sähköisesti joko SAKKI ry:n nettisivujen tai uutiskirjeen kautta.
Halusin alustavasti välttää sisällön tarkkaa konseptointia. Ensimmäisten
numeroiden kohdalla on tarkoitus kokeilla vapaammin, mitä juttutyyppejä
mahdollisesti syntyisi ja säilyisi elinkelpoisia lehden kehittyessä. Koin, että
olimme tietyllä tavalla täyttämässä SAKKIn järjestölehden tabula rasaa.
3.6

Lehden levitys

Lehti postitetaan kotiin kaikille SAKKIn opiskelijajäsenille. Ilmaisnumeroita
postitetaan järjestöä lähellä oleville sidosryhmille. Lisäksi jäsenoppilaskunnille
postitetaan lehteä mahdollisuuksien mukaan oppilaitoksiin ilmaisjakelulehdeksi.
Lehteä

jaetaan

myös

ilmaiseksi

kaikissa

SAKKIn

tapahtumissa

mahdollisuuksien mukaan. Myös ei-jäsenten (sekä yksityishenkilöiden että
yhdistysten ja yritysten) on mahdollista tilata lehteä haluamaansa osoitteeseen
lehden tilausmaksua vastaan, joka on 20 euroa vuodessa.

Taulukko 4. Uudistuksen toteuttaminen
4.1

Uusi nimi uudelle lehdelle

SAKKI ry:n opiskelijalehden nimi oli aina ollut Sakki-lehti. Lehtiuudistuksen
myötä nimi vaihtui Ubikiksi. Mielestäni oli perusteltua muuttaa myös lehden
nimi, koska tarkoituksena oli tehdä lehdelle täysin uusi identiteetti.
•

Miksi sitten uusi nimi perinteisen ja tunnetun tilalle?

En ollut kovinkaan vakuuttunut siitä, että Sakki-lehti oli tunnettu muiden kuin SAKKIn
vanhojen aktiivien ja työntekijöiden keskuudessa. Lehden uuden konseptin mukaan
halusin lisätä lehden autonomiaa ja omaa journalistista sisältöä. Omalla identiteetillä
toimivalla järjestölehdellä on mielestäni mahdollisuus luoda opiskelijajärjestö SAKKIn
rinnalle itsenäinen, mutta myös järjestön imagoa tukeva media. Vanha sisäänpäin
lämmennyt Sakki-lehti olikin ollut pitkälti sama asia kuin itse järjestö. Tämä oli minusta
ummehtunut imago opiskelijajärjestön lehdelle. Otin mallia myös muiden nuoriso- ja
opiskelijajärjestöjen lehdistä, joilla kaikilla oli omat itsenäiset nimensä ja identiteettinsä.
Kysymys lehden nimestä oli aivan viime hetkiin asti pohdittu asia. Mikä olisi sellainen
nimi, joka kuulostaisi modernilta ja jonka varaan voisimme rakentaa lehden uuden
identiteetin? Ammattiin opiskelevilla ei ole sellaisia perinteitä, joista olisimme voineen
ammentaa ideoita. Esimerkiksi Suomen Lukiolaisten Liitto tekee Improbatur-lehteä,
jonka nimi tulee ylioppilaskirjoitusten alimmasta arvosanasta. Tämä on lehdelle hauska
ja kujeileva nimi. Mielestäni se myös edustaa hyvin järjestöään: se on tunnistettava ja
merkityksellinen. Kilpaileva toisen asteen ammattiin opiskelevien opiskelijajärjestö
Osku ry on taas kaapannut ytimekkään ja itseironisen Amis-nimen omalle julkaisulleen.
Ylioppilaskunnilla on taas omat Ylkkärinsä, Jylkkärinsä ja Tylkkärinsä.

Päädyin etsimään inspiraatiota lehden nimelle sanakirjan sivistyssanoista. Olin
melko varma etsintäni alussa, että keskiverto, teini-ikäinen ammattiin opiskeleva
ei paljoa sivistyssanoista perusta, mutta olin myös valmis ottamaan isojakin
riskejä lehtiuudistuksen suhteen. En tarkalleen muista mitä sanasiltaa pitkin
päädyin

näihin

termeihin

löytämässäni

verkkosanakirjassa

(Pienehkö

sivistyssanakirja 2013.), mutta nämä sanat jäivät erityisesti kiehtomaan:

ubiikki: kaikkialla oleva, kaikkialla vaikuttava, jokapaikan
ubikinoni: eräs kemiallinen aine, jolla on vitamiinintapaisia ominaisuuksia
ubikvisti: eliölaji, joka elää hyvin laajalla alueella t. monenlaisissa ympäristöissä
ubikviteetti: kaikkialla läsnä oleminen, kaikkialla esiintyminen
Näistä tykästyin erityisesti sanaan Ubiikki, joka lyhentyi iskeväksi Ubikiksi. Koska en
onnistunut löytämään yhdistävää sanaa tai asiaa ammattiin opiskelevien väliltä,
päättelin, että parasta on luoda täysin uusi sana ja käsite, jonka alle tämä moninaisen
opiskelijaryhmän ja lehden identiteetti rakennetaan. Kuten lähtösanansa ubiikin
merkitys, ammattiin opiskelevat ovat kaikkialla ympärillämme ja vaikuttamassa
jokaisella elämän saralla. Se on ainakin yhteistä kaikille ammattiin opiskeleville ja
valmistuneilla. Heitä – meitä on paljon ja kaikkialla ympärillä.
Lopullisesti uusi nimi lehdelle valittiin työhuoneessani liitutaululle kirjoitettujen
nimivaihtoehtojen sekamelskasta vain muutama viikko ennen ensimmäisen uudistetun
lehden painoon jättöä. Virallisesti nimi hyväksytettiin hallituksessa kokouksessa.
Tämän jälkeen Sakki-lehti oli uudestisyntynyt Ubik-nimiseksi. Uusi nimi otettiin
mielestäni hyvin vastaan. Minulta kysyttiin muutamaan otteeseen, eikö nimi ole liian
outo ja vaikeasti lähestyttävä. Olin ja olen edelleen sitä mieltä, että ei ole.
Yllätyksellisyys ja oletuksista poikkeaminen on tärkeintä, kun haluaa jäädä mieleen.
4.2

Aikataulun määrittäminen

Lehden linjausten ja konseptin kirjoittamisen jälkeen aloin suunnitella uudistuksen
toteuttamisen aikataulua. Yhtenä merkittävänä tekijänä lehtiuudistuksen aikataulun
määrittelyssä oli resurssien ymmärtäminen. Hain paljon konsultaatioapua silloiselta
Vasemmistonuorten tiedottajalta Eliisa Alatalolta, joka toimi myös Vasemmistonuorten
Libero-lehden päätoimittajana. Tarkennuksena mainittakoon,

että Libero-lehden

kustantaja ei ole Vasemmistonuoret, vaan Libero ry-niminen järjestö. Libero saa
rahoituksensa pääasiallisesti Vasemmistonuorilta ja järjestön puheenjohtajana toimii
Vasemmistonuorten pääsihteeri. Lehti on ikään kuin järjestö järjestön sisällä (Libero
2013).
Otin Libero-lehden toimituskulttuurin ja rakenteen yhdeksi esikuvaksi lehtiuudistusta
tehdessä. Liberolla on samankokoiset resurssit käytössä lehden tekemiseen kuin
minullakin. Liberon päätoimittaja toimi myös järjestön tiedottajana kuten minäkin ja
kopioin pitkälti myös lehden tekemisen rakenteen Liberon toimituksesta. Lehden

päätoimittaminen vaatisi arvioni mukaan noin 20-30 prosenttia työajastani.
Lisäksi hain konsultaatiota lehden talouden järjestämiseen ja mainosmyynnin
suunnitteluun Voima-median toimitusjohtajalta Tuomas Rantaselta sekä konsultaatiota
lehden painon valitsemiseen ja kilpailuttamiseen Suomen Rauhanpuolustajat ry:n
toiminnanjohtajalta Teemu Matinpurolta.

Lehden sisällön tuottamisen tavoista,

prosessista ja avustajakunnan johtamisesta keskustelin muun muassa Suomen
Lukiolaisten Liitto - SLL:n jäsenlehden Improbaturin päätoimittajan sekä nyttemmin
lopetetun Basso-lehden päätoimittajan kanssa. Uudistusta varten luotiin yksinkertainen
projektisuunnitelma, jolla oli tarkoitus seurata aikataulun etenemistä ja tavoitteiden
toteutumista.
Ensimmäisen uudistetun lehden tuli ilmestyä elokuun ensimmäisellä viikolla 2012.
Minulla oli karkeasti neljä ja puoli kuukautta aikaa lehtiuudistuksen toteuttamiseen
vaikka alustavaa suunnittelua olin tehnyt muiden töiden ohessa noin kuukauden.
Huhtikuu 2012:
Laaditaan budjetti ja suunnitelma lehtiuudistukselle ja hyväksytetään se hallituksella.
Käynnistetään myös lehden taittajan haku. Uudistetaan Sakki-lehden mediakortti.
Tehdään avustajapalkkioiden maksutaulukko. Luodaan lehden eettinen ohjeistus
koskien lehden tekemistä ja mainosmyyntiä. Kilpailutetaan painotalot.
Toukokuu 2012:
Lehden toimituksen luominen ja ensimmäisen avustajatapaamisen koolle kutsuminen.
Palkataan lehden taittaja ja aloitetaan hänen kanssaan lehden visuaalisen ilmeen
suunnittelu. Syksyn lehden sisällöstä päättäminen ja jutturakenteen luominen.
Mainosmyynnin hoitaminen jää pääosin syksyn lehteen. Suurista mainoslinjoista
sopivat pääsihteeri ja lehden päätoimittaja suoraan mainostajien kanssa. Pienempää
bulkkimainontaa varten palkataan mainosmyyjä freelance-sopimuksella.
Kesäkuu ja heinäkuu 2012:
Päätoimittaja ja taittaja tekevät ja tuottavat lehteä. Avustajat tekevät sovittuja juttuja.
Päätoimittaja kartoittaa ja listaa avustajia, toimittajia, graafikoita, valokuvaajia ja
kuvittajia. Tehdään lehden markkinointisuunnitelma ja mallilukija.
Elokuu 2012:

Juttujen sekä mainosmyynnin viimeistely. Ajankohtaisten juttujen tuottaminen lehteen.
Muun muassa puheenjohtajan esipuhe ja jäsenedut sekä lehden vuosirytmin
suunnitteleminen. Lehti saatetaan painoon ja postitukseen elokuun kolmannella
viikolla.
Oheisella

aikataululla

(josta

yksityiskohtaisempi

suunnitelma

liitteissä)

aloitin

lehtiuudistuksen toteuttamisen. Aikataulusta lipsuttiin paljon, ja vaikka ensimmäinen
uusi lehti ilmestyi silloin kun pitikin, niin itse lehtiuudistuksen prosessi oli edelleen
kesken. Tällä projektiaikataululla onnistuttiin vain luomaan ulkoiset edellytykset ja
rakenteet lehdelle. Erityisesti lehden visuaaliseen uudistuksen suunnitteluun jäi hyvin
vähän aikaa. Ulkoasuun kokonaisuutena pystyttiin kunnolla syventymään vasta
seuraavissa numeroissa.
4.3

Ulkoasunsuunnittelu ja graafikon palkkaaminen

Tein yhdessä SAKKIn sen aikaisen pääsihteerin kanssa työpaikkailmoituksen tulevan
lehden taittajan paikkaa varten. Kun saimme hakemuksen tehtyä ja hyväksytettyä
SAKKIn hallituksella, avasin hakemuksen freelance-sopimuksella työllistettävälle
taittajalle. Lähetin taittajantyöilmoituksen Mol.fi-sivustolle, Aalto-yliopiston Taiteiden ja
suunnittelun korkeakoulun ja Metropolian Ammattikorkeakoulun sähköpostilistalle sekä
henkilökohtaisille kontakteilleni välitettäväksi eteenpäin. Taittajan työhakemuksessa
korostin sitä, että haimme taittajaa tekemään meille lehtiuudistuksen sekä toimimaan
myöhemmin myös taittajana uudistetussa lehdessä.
Minua olisi kiinnostanut toteuttaa lehteen visuaalinen uudistus sekä myös taittaa lehti
itse, mutta se ei olisi ollut resurssien ja työaikani puitteissa mahdollista. Lisäksi ei ole
mielestäni järkevää antaa sekä lehden sisällön tuottamista että ulkoasun suunnittelua
saman henkilön toteutettavaksi. Siinä menetetään kahden tai useamman henkilön
luovan yhteistyön ja kontaktien jakamisen mahdollisuus.
Hakemuksia työpaikkaan tuli runsaasti: tarkalleen 76 yksittäistä hakemusta. Hakijoista
kutsuin vain neljä haastatteluun asti. Hakijoiden kova taso yllätti ja kaikki haastatteluun
kutsumani henkilöt olivat hyviä ja varmoja tekijöitä. Haastattelutilanteessa meille jäi
lähinnä pohdittavaksi, kenen yksilöllinen visuaalinen tyyli olisi lähinnä tulevan
lehtemme ideaa.
Lehden taittajaksi palkattiin Toni Halonen. Hänen visionsa lehtiuudistukseen edusti

oman tulkintani mukaan modernistista typografiaa ja uusklassista minimalismia
höystettynä runsaalla ja graafisella kirkkaiden perusvärien käytöllä. Olin sitä mieltä, että
Halosen tämän päivän trendeissä kiinni oleva tyyli ja kosketuspinnan puute
järjestömaailmaan toisi meille uutta näkemystä ja erilaisen lähestymisen järjestölehden
ulkoasuun.
4.4

Ulkoasun kehitys

Tällä hetkellä lehteä on ilmestynyt kuusi numeroa ja ulkoasu on päivittynyt
jokaisen ilmestyneen lehden myötä. Kolmannessa numerossa tyyli vaihtui
käytännöllisempään postmoderniin typografiaan alkuperäisestä typografisesta
tyylistä, johon ulkoasusuunnitelma oli perustunut. Groteskien fonttien rinnalle
otettiin antiikvafontteja otsikoiksi ja nostoiksi. Leipäteksti on tosin aina ollut
antiikva. Minulle oli silmiä avaava lehtiuudistusta tehdessä ymmärtää
fonttivalintojen tärkeys lehden identiteetin ja tunnelman luojana. Teoksessa
Turning Pages – Editorial design for print media (Losowsky 2010, 48) lehden
typografian valintaa verrataankin vaatteiden valintaan ulos lähtiessä. Mikäpä
onkaan sen jännittävämpää! Vaatteet kuten typografiakin valitaan aina
kulloisenkin tilanteen mukaan.

Leipätekstiksi valikoitui helposti luettava kirjoituskonemainen aktiikva Serif.

Otsikkofontin, Unionin, ostimme pieneltä fontteja suunnittelevalta toimistolta, RP:ltä
(www.radimpesko.com). Ostimme Uniosta kolme leikkausta: Regular, Bold ja Regular Italic.
Myöhemmin siirsimme Unionin typografiahierarkiassa ingressien ja kuvatekstien fontiksi.

Lehtiuudistus jäi ensimmäisten numeroiden osalta keskeneräiseksi. Ulkoasu ja
sisällön konsepti ei ollut valmis ensimmäisen numeron ilmestyttyä. Olimme
päässeet uudistamisprosessin alkuun. Lehden visuaalisen puolen ja sisällön
tuottamisen viilaus on minulle ollut osa jatkuvaa lehtiuudistusta, jossa kokeilun
ja

erehtymisen

kautta

pyrimme

luomaan

mahdollisimman

toimivan

järjestölehden.
Ammattiin opiskelevat eivät näyttäytyneet lukemiseen orientoituneelta ryhmältä.
Tämä oli ainakin alkuoletukseni. Keskustelut, joita kävin alle 18-vuotiaiden
SAKKI ry:n jäsenten kanssa, vakuuttivat minua siitä, että ”lukemiseen
tarttuminen” ei ollut jäsenistöllemme aina luonteenomaista. Oletukselleni löytyi
myös myöhemmin perusteita tutkimuksesta, jossa todettiin, että ” Jopa
kolmasosalla

ammattioppilaitosten

opiskelijoista

on

niin

vakavia

lukemisvaikeuksia, että ne haittaavat opintojen etenemistä” (Vanninen, 2013).
Ei siis ihme, että juuri ammattiin opiskelevat vaikuttivat vastentahtoisilta
lukijoilta, jos lukeminen ylipäänsä on vaikeaa tälle porukalle. Niinpä halusin
luoda vahvasti visuaalisen ja mahdollisen vaivattomasti luettavan lehden, jotta
se olisi helposti lähestyttävä kohderyhmälleen. Kokeilujen, virheiden ja

kokonaisuuden paremman hahmottamisen kautta kuljimme taittajan kanssa
muutaman lehden matkan ennen kuin lehti vakiintui nykyiseen muotoonsa.
Aluksi lehden graafinen ilme noudatti jossain määrin vuoden 1928 graafisen
suunnittelun klassikon Jan Tschicholdin Die Neue Typografie -kirjan teesejä.
Graafikkomme käytti taitossa epäsymmetristä sommittelua ja groteskia
kirjaintyyppiä näkyvästi. Tschicholdin moitti kirjassaan symmetriaa staattiseksi,
teennäiseksi ja puhtaasti koristeelliseksi. Hänen mukaansa symmetrialla ja sen
muodoilla

ei

ollut

tekemistä

sanojen

tarkoituksen

kanssa,

kun

taas

epäsymmetria puolestaan oli dynaamista, ilmaisuvoimaista ja ajan hengen
mukaista. Tätä uutta dynamiikkaa edustivat samoin groteskit kirjaintyypit jotka
oli riisuttu turhista päätteistä, ja näin tuotu kirjainten olennaiset perusmuodot
esiin (Hinkka 2012, 23).
Meille kävi Halosen kanssa samalla tavalla Ubikin suhteen kuin myöhemmin
Tschicholdille

oman

modernismin

teesiensä

kanssa.

Tschichold

alkoi

myöhemmin kyseenalaistaa aiempia tiukkoja oppejaan. Kun hän siirtyi
tekemään

paljon

kirjasuunnittelua,

alkoi

hän

käyttää

taas

runsaasti

antiikvafontteja ja symmetristä sommittelua (Hinkka 2012, 24).
Paljon aikalaiskritiikkiä taantumuksellisuuteen kääntymisestä saanut Tschichold
oli loppuun asti oman elämänsä avantgardisti. Hän oli valmis mukautumaan ja
omaksumaan myös vanhoja näkemyksiä työhönsä saavuttaakseen parhaan
mahdollisen lopputuloksen. Näen, että Ubikin ulkoasun kehittyminen tiukasta
modernismista postmoderniin vaiheeseen antiikva-fontteineen kulkee saman
käytännönläheisen päättelyn kautta, jossa halusimme tehdä mahdollisimman
helposti luettavan ja ymmärrettävän lehden lukijoillemme. Jorma Hinkka
kuvailee kirjassaan Graafisen suunnittelijan toinen kieli ongelmaa, joka syntyi
siitä, että latojien työ siirtyi teknologian myötä pitkälti graafisille suunnittelijoille,
joilla taas ei välttämättä ollut lainkaan koulutusta tekstin oikeaoppiseen
ladontaan:
”Uudet kirjainmuodot ja uusi vapaus innostivat myös rikkomaan vuosisatojen
kuluessa kypsyneitä typografian sääntöjä. Nehän oli luotu aivan toisenlaisen, jo

taakseen jääneen teknologian aikana.” (Hinkka 2012, 124.)

Aluksi uskoin, että tämän päivän nuorille printtimedia vaikuttaa jo niin vanhahtavalta
formaatilta, että ulkoasun täytyy olla todella kokeileva ja uutta tarjoava, jotta se
herättää kiinnostuksen tarttua lehteen. Ensimmäisessä ja toisessa numerossa sisällön
kustannuksella korostimme visuaalisuutta. Tämä oli virhe, josta tulin nopeasti järkiini
saadessani kollegoiltani palautetta. Tekstin sisällön ja visuaalisuuden tulee aina tukea
toisiaan sen sijaan, että sisältö ja ulkoasu asetetaan toisiaan vastaan. Olemme
oppineet tekemään lehden taitosta yksinkertaisen ja näyttävän käyttäen isoja koko
sivun kuvituksia yhdessä erilaisia juttutyyppejä varten räätälöidyn typografian kanssa.
Yksi silmiinpistävä ongelma lehden ensimmäisessä ja toisessa numerossa oli taiton
minimaalisuus. Meillä oli suuria leipätekstierämaita, joita oli vaikea innostua lukemaan.
Maallikkokin pystyi näkemään, että sivuja elävöittämään tarvittaisiin paremmin
tiivistettyjä ingressejä, lisäinformaatiota tarjoavia kuvatekstejä, mehukkaita nostoja ja
rytmittäviä väliotsikoita. Yksittäiset nostot tai kuvatekstit eivät kuitenkaan tee hyvää
lehteä tai juttua. Kyse on kokonaisuudesta. Parhaiten ymmärsin tämän kokonaisuuden
Joshua Porterin, Design for Social Web -teoksen kautta, jossa Porter kuvailee hyvin
yksityiskohtaisesti sitä käyttäytymismallia, joka saa verkkosivulla vierailevan henkilön
ottamaan jonkin palvelun käyttöön sekä minkälainen syy- ja seuraussuhde johtaa
sivustolla uudelleen vierailuun (Porter 2008, 65-71). Tämä sama porrasajattelu on
myös täysin käypä printtimediajulkaisun tarkasteluun. Samasta aiheesta kirjoittaa myös
Pekka Kaipainen teoksessaan Lätty läjään! – Yhdistyksen lehden ABC 1994
(Kaipainen 1994, 57–68).

Aukeama seksi-teemaisesta Ubikista. Kuudes ilmestynyt numero (Ubik 4/2013).

Lukija käy läpi

tiettyjä

porrasmaisia vaiheita

tutustuessaan

uuteen lehteen.

Ensimmäinen porras on lehteen tarttuminen. Se, että saadaan lukija ottamaan lehti
käteen, on ensimmäinen edellytys sille, että lehti tulee luetuksi. Ensimmäisen portaan
kiipeäminen vaatii siis houkuttelevan ja mielenkiintoisen kannen, joka lupailee
mielenkiintoista sisältöä ja saa lukijan poimimaan lehden käteensä. Seuraavaksi lukija
selaa lehteä ja yrittää löytää sieltä jotain itseään kiinnostavaa luettavaa. Jos
kiinnostavalta vaikuttavaa juttua ei löydy, lukija hylkää lehden. Jos kiinnostava juttu
löytyy, ensimmäisenä lukija yleensä kiinnittää huomion jutun kuvitukseen tai otsikkoon,
otsikosta tai kuvituksesta katse siirtyy kuvatekstiin tai ingressiin ja siitä taas nostoon tai
väliotsikkoon. Mikäli tähän vaiheeseen saakka on päästy, saattaa lukija lukaista
muutaman kappaleen jutun leipätekstiä. Jutun leipätekstin ollessa sujuvaa ja
kiinnostavaa tulee oletettavasti jo koko juttu luetuksi. Jos luettu juttu oli hyvä, voimme
myös olettaa, että muitakin lehden juttuja yritetään lukea. Lukijalle jäänyt positiivinen
kuva lehden sisällöstä laskee kynnystä tarttua lehteen myös toistamiseen, kun se tulee
jossain tilanteessa vastaan (Töyry, Räty, Kuisma 2008, 90–95).
Hyvää lehteä tehdessä meidän tulee siis ylittää monta porrasta, joista jokaisen täytyy

kannustaa lukijaa jatkamaan seuraavaan. Haastavaa tässä on se, että jokaisen
portaan täytyy olla niin hyvä ja kiinnostava, että lukija haluaa uhrata kallisarvoista
aikaansa sen ylittämiseen. Ei riitä, että kansi, otsikko, ingressi, kuvateksti ja jutun
kuvitus ovat hyviä. Lukija lopettaa lukemisen heti kun pääsee huonoon tai vaikeasti
luettavaan leipätekstiin asti. Jokaisen lehtijutun elementin täytyy siis onnistua! Huono
ensikokemus on vaikeasti korjattavissa ja kerran pettynyt lukija ei enää hevin tartu
lehteen uudestaan. Se, että lehden kokonaisuuden jokainen osa on toisiaan tukeva,
teksti sisällöstä kuvituksiin, on välttämätön tekijä joka erottaa hyvän lehden huonosta.

Ensimmäisen

uudistetun lehden kansi. Elokuu 2012.

Toisen uudistetun lehden kansi. Toisen lehden suhteen onnistuttiin jo paljon paremmin sisällön ja
ulkoasun kanssa verrattuna ensimmäiseen numeroon. Lokakuu 2012.

Kolmannen ilmestyneen Ubikin kansi. Tätä tammikuun 2013 lehteä tehdessä saimme vietyä ulkoasuuudistuksen loppuun ja vakiinnutettua taittoilmeen.

4.5

Kaikki paperista

Graafikon palkkaaminen venähti aivan toukokuun loppuun, siis reilusti yli suunnitellun.
Lehden ensimmäisen numeron tekeminen ja lehden ulkoasu-uudistus tuli siis
ajoittumaan kesä- ja heinäkuulle. Tämä oli hankalan tiukka aikataulu.
Minun täytyi kuitenkin tehdä päätökset lehden paperista ja koosta jo kevään aikana
teknisten vaatimusten takia. Lehden postittaminen ja painaminen ovat valtaosa lehden
budjetista, joka täytyi suunnitella hyvissä ajoin keväällä, jo ennen kuin taittaja palkattiin.
Luonnollisesti painolla, käytettävän paperin ja lehden koolla on suuri merkitys lehden
ulkoasuun.
Lähetin esitarjouspyynnöt yli kymmenelle painolle huhtikuun alussa niin tarkoilla
tiedoilla kuin pystyin siinä vaiheessa tarjoamaan. Tarjouspyyntöni oli kutakuinkin
muotoa:

1. ilmestyy 4 kertaa vuodessa
2. neliväri
3. painosmäärä per numero noin 23 000
4. sivuja noin 36-52
5. suositaan kustannustehokkaita ratkaisuja
6. ehdottakaa vaihtoehtoja paperista ja lehden sivun koosta
Yksityiskohtana mainittakoon, että yhtenä painokriteerinä oli ympäristöystävällinen
paino. Painoasioissa minulle vinkattiin mahdollisuutta painattaa lehti Virossa ja laivata
se Suomeen postitettavaksi. Tämä ei kuitenkaan ollut meille vaihtoehto, koska
halusimme suosia kotimaista tuotantoa.
Painot reagoivat tarjouspyyntöihin nopeasti ja lähettivät esimerkkejä siitä, minkälaisia
julkaisuja olivat aiemmin tehneet ja pystyisivät tekemään. Pienemmät painotalot
rajautuivat kisasta nopeasti pois korkeamman hinnan puolesta sekä siksi, ettei monilla
yksinkertaisesti ollut tarvittavia koneita tekemään näin suuria painoksia tarvittavassa
ajassa.
Päädyimme lopuksi Sanomapaino Oyj:hin. Sanomapainon valttina oli verrattain halpa
suuripinta-alainen tabloid-lehti. Se oli täysin erilaista, mitä leikattu A4-kokoinen ja

moneen kertaan vahattua, kiiltäväpintaista paperia ollut vanha Sakki-lehti oli ollut.
Tabloid-muodon ja sanomalehtipaperin toivoimme antavan lehdelle kansanomaisuutta
ja tekevän siitä näin helpommin lähestyttävän meidän heterogeeniselle kohderyhmälle.
Lehden paperi on ohutta, hieman paksumpaa kuin tavanomainen sanomalehtipaperi.
Alun perin suunnittelin, että lehti olisi paljon isompi kuin nykyinen 245 mm x 360 mm
sivukoko (minua kiinnosti suuresti lehden koon antama vaikutelma), mutta jouduin
joustamaan sivukoosta budjetissa pysymisen takia. Tabloid-lehteä tehtäessä paperin
koolla ei ole hintaan nähden merkitystä. Paino leikkaa paperiarkista halutun kokoisen
sivun ja ylijäänyt paperi menee kierrätykseen. Vaikutus hintaan tulee siitä, paljonko
lehti tulee painamaan grammoina postituksessa.
Itella laskuttaa postituksen yhden lehden painon mukaan. Tämä ei ole merkittävä asia
jos lehteä ei postiteta yksittäisinä kappaleina koteihin tai jos painosmäärä on pieni.
Meidän tapauksessamme kyseessä on kuitenkin iso painosmäärä ja lehteä postitettiin
lähes

yksinomaan

koteihin.

Tällöin

viidenkin

gramman

lisäyksellä

lehden

postituspainossa on vaikutus postituksen kokonaiskustannuksiin. Tätä silmällä pitäen
päädyimme pienempään sivukokoon, jotta lehti ei olisi niin raskas kokonsa puolesta.
Tärkeimpiä työkaluja budjetin suunnittelussa minulle oli kirjevaaka, viivoitin ja Itellan
gramma/kappalemääräinen postituslaskuri, joilla vertailin, minkälaiseen paperiin ja
sivun kokoon budjettimme riittää.
4.6

Budjetin suunnittelu

Vanhan Sakki-lehden budjetti siirrettiin suoraan uuden lehden käyttöön. Vanhalla
lehdellä ei käytännössä ollut vakituisia mainostuloja lainkaan ja järjestö maksoi lehden
tuottamisen omasta pussistaan. Rahaa vanhasta budjetista jäi käyttöön runsaasti ja
lehtiuudistuksen
kilpailutettu

myötä

päivitetty

painosopimus

lehden

laskivat

toimitustapa,

kuluja

yhden

formaatti

lehtinumeron

ja

uudelleen

tekemiseen.

Luonnollisesti kulut nousivat kuitenkin sillä, että lehden sisällön määrä kaksinkertaistui.
Lisäksi lehden ilmestymistiheys tuplaantui kahdesta numerosta neljään numeroon
vuosittain.
Tavoitteeksi

asetettiin

saada

uudistuksen

aiheuttamat

kulut

tasattua

kustannusneutraaliksi ilmoitusmyynnillä noin kahden vuoden aikana. Tavoite on
realistinen, mutta haastava uudelle, pienelle ja ei-kaupalliselle julkaisulle. Lehden
lukijakunta eli nuoret ammattiin opiskelevat ovat kuitenkin kiinnostava kohderyhmä

mainostajille, mutta yleisen trendin mukaisesti printtimediaan käytettävä mainosraha
liukuu kasvavassa määrin verkkomainontaan. Se vähäinen ilmoitusmyynti, jota
aiemmassa Sakki-lehdessä oli ollut, oli pääsihteerin järjestämää, ja mainostajat
koostuivat järjestön sidosryhmistä ja yhteistyökumppaneista. Kenelläkään SAKKI ry:n
nykyisestä henkilökunnasta ei ollut aikaa hoitaa aktiivisesti ilmoitusmyyntiä, joten
päätimme ulkoistaa ilmoitusmyynnin.
Lehtien ilmoitusmyyntiä hoitavia yrityksiä ja toimijoita on tarjolla monia. Asiaa
selvittäessäni valtaosa aikakausilehtien ja sanomalehtien mainosmyynnistä hoidettiin
lehdistä ulkopuolisen kumppanin toimesta. Meille lehden mainosmyynnin järjestämisen
lähtökohtana oli löytää sellainen tekijä, jonka kanssa voisi solmia mahdollisimman tiiviin
asiakassuhteen. Halusimme Ubikin ilmoitusmyyjän olevan meille enemmänkin
tiimimme jäsen, jonka kanssa voisimme suunnitella myös muuta opiskelijajärjestömme
markkinointia.
Ubik-lehden mainosmyynti järjestyi kuin itsestään Suomen Lukiolaisten Liitto - SLL:n
aloitteellisuudesta. Myös SLL (joka on SAKKI ry:n hyvin läheinen yhteistyökumppani)
oli

toteuttamassa lehtiuudistusta samanaikaisesti

kuin

me

omaamme.

SLL:n

viestintäkoordinaattori Einari Stylman oli löytänyt sopivalta vaikuttavan pienyrityksen
nimeltä Daps Oy, jolta he pyysivät tarjousta Improbatur-lehden ilmoitusmyynnin
hoitamisesta. SLL:lta vinkattiin meille Daps Oy:stä potentiaalisena ratkaisuna oman
lehtemme ilmoitusmyynnin järjestämiseen.
Käytyämme alustavan keskustelun SLL:n kanssa päädyimme siihen, että tarjoamme
lehtiemme

ilmoitusmyyntiä

pakettina,

jossa

molemmat

provisiopalkkiolla
järjestöt

toimivalla

tekevät

mainosmyyjälle

kuitenkin

omat

yhtenä

sopimuksensa

palveluntarjoajan kanssa. Näin tarjotessamme potentiaalisesti suurta liikevaihtoa
käsittävää sopimusta ja muodostaen yhdessä isomman tekijän meillä oli mahdollisuus
neuvotella hieman parempi sopimus provisiomyynnistä. Daps Oy tuntui pystyvän
löytämään meille uudenlaisia, paremmin lehtien uuteen ilmeeseen sopivia mainostajia,
joten teimme sopimuksen Ubik-lehden ja SAKKI ry:n nettisivujen sekä uutiskirjeen
ilmoitusmyynnin hoitamisesta Dapsin kanssa marraskuussa 2012.

Ilmoitusaukeama (Ubik 4/2013). Ubikin ensimmäisessä mediakortissa meillä oli paljon enemmän erilaisia
ilmoituskokoja, mutta pienenä silppuna olevat ilmoituksen näyttivät lehdessä huonoilta ja
rikkoivat koko lehden yleisilmettä. Nyt pienin myytävä ilmoituskoko lehdessä ¼ sivu, vaakailmoitus. Ilmoitusten myyminen on asiakkaille helpompaa, kun valittavia vaihtoehtoja on
vähemmän. Asiakas ei halua käyttää paljon aikaa arvuutellen mikä olisi hänen tarpeelleen tai
budjetilleen sopiva ilmoituskoko. Vanha totuus ”vähemmän on enemmän” pätee myös lehdelle
sopivien ilmoituskokojen miettimiseen.

Useimpien lehtien talous perustuu joko ilmoitusmyyntiin (ilmoituksiin, advertoriaaleihin,
tuotesijoitteluun tai yhteistyösopimuksiin) tai lehden tilauksista kertyviin tuottoihin. Oma
roolini lehden budjetin suunnittelijana on helpompi verrattuna moniin kaupallisiin
toimijoihin. Ubik-lehti on jäsenetu, joka tulee opiskelijakortin ostaville jäsenille muiden
opiskelijaetujen ohella. Opiskelijakortin hankkiminen on siis Ubik -lehdelle tilausmaksun
korvike, jolla katetaan myös lehden tuottamisen kuluja. Tästä huolimatta ilmainen
jäsenetu lehti ei ole. Uskon, että mitä laadukkaampaa lehteä pystymme jäsenistölle
tuottamaan, sitä todennäköisemmin mainostajat ovat kiinnostuneita ostamaan
ilmoitustilaa lehdestämme ja sitä varmemmin pystyy lehti kannattelemaan oman
taloutensa.
4.7

Painoaikataulut ja postituksen suunnittelu

Lehden ilmestymisaikataulun suunnittelu vaati yllättävän paljon selvittämistä.
Lehden ilmestymistiheyden päätettiin olevan neljä numeroa vuodessa. Näin
voisimme hakea kulttuuri- ja mielipidelehdille tarjottavaa avustusta opetus- ja
kulttuuriministeriöltä, jota saavat vähintään neljä kertaa vuodessa ilmestyvät
julkaisut. Tekemällä myös vähintään neljä numeroa yleishyödyllisen järjestön
lehteä (joihin SAKKI ry kuuluu) oli lehti vapaa arvolisäverosta paino- ja
postituskustannusten suhteen.
Lehden numeroiden syklinen ilmestyminen rytmittää työtäni SAKKIlla ja lehden
numeroiden tuli tukea ilmestymisaikataulullaan järjestön muuta toimintaa.
Keskustelin paljon kaikkien toimiston työntekijöiden kanssa keräten kattavan ja
tarkan kuvan toimistomme vuosirytmistä, jotta voisimme sijoittaa lehtien
ilmestymiset kaikkien kannalta mahdollisimman sopiviin väleihin järjestön
vuosikalenteria.
Lehden

ilmestymisajankohdiksi

päätettiin

elokuun

ensimmäinen

lokakuun puoliväli, tammikuun puoliväli, sekä huhtikuun puoliväli.

viikko,
Elokuun

ensimmäinen viikko on hankala ajankohta, sillä elokuun lehti täytyi tehdä
keskellä sydänkesää heinäkuussa. Oli kuitenkin tärkeää, että alkavan
lukukauden uusi lehti on valmiina jaettavaksi oppilaitoksissa heti, kun toisen
asteen koulut alkavat elokuun 13. päivä.

Tammikuussa taas järjestetään

SAKKIn perinteiset Next Step -koulutus- ja työelämämessut. Tammikuun lehti oli
siis selkeästi ns. messunumero, jonka sisällöstä osa tehtiin Next Step -messuja
varten. Lokakuun ja huhtikuun lehdet olivat taas vapaampia raameista.
Karkeasti jaottelin lehdille metateemat seuraavanlaisesti: elokuun numero on
opiskelun aloittamiseen keskittyvä numero, lokakuun numero keskittyy itse
opiskelijaelämään, tammikuun Next Step -messuihin ja työelämään ja huhtikuun
numero painottuisi taas kesätöihin ja jatko-opiskeluun.
Minulle tuli yllätyksenä lehden postitusta järjestellessä, miten pitkän varoajan
Itella

tarvitsi

postitusta

varten.

Näin

suurista

postituksista

sovittaessa

postitussopimukset täytyi tehdä reilu kuukausi ennen ensinumeron postittamista
(tässä tapauksessa tuli vielä heinäkuu väliin, jolloin sopimuksen tekeminen

Itellan kanssa ei olisi ollut mahdollista lomien takia, joten sopimukset täytyi
tehdä kesäkuun puolella). Asiat kuitenkin oli helppoa järjestää kolminkeskisellä
vuoropuhelulla minun, painon ja Itellan kesken. Itellalta valitsimme hitaimman ja
halvimman Basic M -postitustavan.

4.8

Avustajakunnan luominen ja ylläpitäminen

Lehti on yhtä kuin sen tekijät. Vanhasta Sakki -lehdestä ei siirtynyt lainkaan avustajia
tai vanhoja tekijöitä uuteen lehteen. Myös ne työntekijät ja aktiivit, jotka olivat olleet
tekemässä vanhaa Sakki-lehteä, olivat vaihtaneet muihin tehtäviin ja kiinnostuksen
kohteisiin. Aloitin avustajakunnan luomisen ylläpitämällä keskustelua tulevasta lehdestä
ja lähestymällä kaikkia journalismista kiinnostuneita tuntemiani henkilöitä kertomalla,
että olen perustamassa uutta lehteä ja etsin sille kirjoittajia.
Pidin tärkeänä avustajia etsiessä, että mahdollisimman suuri osa heistä tulee olemaan
sakkilaisia aktiiveja ja ammattiin opiskelevia, jotta lehden tekemisestä tulisi osa
järjestömme toimintakulttuuria. Halusin, että lehdellä olisi myös kasvatuksellinen rooli
sekä sivistäen SAKKIn jäseniä sisällöllään että tarjoamalla kokemusta ja koulutusta
mediasisällön tuottamisesta. Ennen kaikkea halusin luoda julkaisualustan nuorten itse
tuottamalle sisällölle.
Järjestin ensimmäisen avustajatapaamisen kahvilaan. Tein avustajatapaamista varten
tapahtumailmoituksen

SAKKI

avustajatapaamista

varten

ry:n

verkkosivuille

(www.sakkinet.fi)

Facebook-tapahtuman.

Pyrin

ja

perustin

mainostamaan

avustajatapaamista mahdollisimman avoimesti. Aikaa oli käytettävissä vähän ja
pelkäsin, ettei ensimmäisen numeron tekemiseen innostu tarpeeksi ihmisiä.
Tapaamiseen tuli kuitenkin kiitettävä määrä väkeä. Suurin osa ajasta kului siihen, että
selitin paikalla olleille, minkälaisesta lehdestä on kyse ja mikä on meidän visiomme.
Tapaamisessa suunniteltiin tulevan lehden teemaa ja sisältöä sekä kerättiin lehden
tekemisestä kiinnostuneiden henkilöiden yhteystietoja.
Ensimmäisen tapaamisen perustin sähköpostiryhmän lehden avustajille, mutta se ei
oikein toiminut yhteydenpitovälineenä. Kätevämmäksi osoittautui lehden avustajille
tarkoitettu Facebook-ryhmä. Kynnys heitellä ideoita ja keskustella sisällöstä oli

matalampi Facebook-ryhmässä kuin sähköpostilistalla.

4.9

Toimittaminen

Pienet resurssini lehden tekemiseen huomioiden päätin antaa avustajille paljon
vapautta juttujen tekemiseen. Lähes kaikki avustajat olivat amatööritoimittajia. Tarkka
sisällön konseptointi vaatisi paljon työtunteja editointiin. Näitä työtunteja minulla ei ollut
antaa. Otin eräänlaisen ”kaikki käy”- linjan lehden päätoimittajana ja pyrin kääntämään
tämän ohjauksen puutteen eduksi kannustamalla avustajia toimituksellisen vapauden
kautta luovuuteen ja kokeellisuuteen.
Etenkin ensimmäisten numeroiden suhteen Ubikin sisältö ja jutut olivat pääasiallisesti
yksilösuorituksia. Juttuna ei suunniteltu kokonaisuutena tai suhteessa toisiinsa.
Editointi ja suunnittelu loistivat poissaolollaan, vaikka oikolukijat parhaansa mukaan
korjailivat juttuja ennen kuin välitin ne taittajalle.
Useissa harrastemaisissa pienlehdissä saattaa koko sisältö perustua siihen, että kukin
toimittaja tekee jutun itseään kiinnostavasta aiheesta ja ilman ulkopuolista editointia ja
suunnittelua. Lehden sisällön ollessa yksilösuoritusten kooste tulee sen suunnittelusta
ikään kuin gallerian ripustus, jossa teoksille etsitään kansien välistä sopivin
mahdollinen paikka. Tällaisessa galleriamaisessa toimituksessa lehden rakenne
luodaan uudelleen joka numerossa ja sen mukaan, millaista aineistoa on toimitettu
(Töyry, Räty, Kuisma, 2008, 20). Mielestäni onnistunut esimerkki galleriamaisesti
rakennetusta lehdestä on Aalto-yliopiston Taiteiden ja Suunnittelun ylioppilaat –
TOKYO ry:n toimittama Torso-lehti. Torsossa eivät heittele vain juttujen pituudet
lehdestä toiseen, vaan myös jokaiselle numerolle on tehty täysin omanlaisensa
ulkoasu, kokoa ja käytettäviä fontteja myöten (Torso, 2013). Galleriamaista
työskentelytapaa esiintyy edelleen pienissä harraste- ja järjestölehdissä, jotka
koostuvat vapaaehtoisten kirjoittajien jutuista.
Pelkän tarjonnan varassa elävä toimitus on kuitenkin jatkuvan katastrofin äärellä.
Lehti ei voi ennakoida, minkä laatuisia tekstejä seuraavaan numeroon saadaan.”
(Töyry, Räty, Kuisma, 2008, 20.)

Kuten Maija Töyry, Panu Räty ja Kristiina Kuisma kuvaavat kirjassaan Editointi
aikakauslehdessä, on galleriamaisella lehden tekotavalla omat plussansa ja
miinuksensa. Ubikin kohdalla galleriamainen tekotapa juontuu sekä toimituksen

resurssien pienuudesta että halusta antaa kaikille jäsenille, joita lehden
tekeminen kiinnostaa mahdollisuus kirjoittaa lehteen.
Halusin erityisesti antaa avustajille mahdollisuuden rikkoa lehtijutun hyväksyttyä
”normistoa” (Normit nurin! 2013.) muun muassa käyttämällä kirjoituskielenä
slangia tai murteita. Tämä liittyi oletukseeni siitä, että monet ammattiin
opiskelevat, jotka saavat lehteä kotiinsa, ovat taustaan työväenluokkaisista
perheistä joissa ei ehkä ole ollut vahvaa lukemisen kulttuuria ja jota
keskiluokkaisten aikakausilehtien kieli ja ulkoasu ei puhuttele. Itseäni on aina
suuresti kiehtonut mediassa ja kulttuurissa se, mitkä asiat mielletään korkeaksi
tai hyväksi kulttuuriksi ja millä perusteella. Tämä hyvän ja huonompana
mielletyn kulttuurin konflikti tai vastakkainasettelu (Kahma 2011, s.21–24.) on
mielestäni erityisen vahva ammattiin opiskeleviin liitettävässä ”amiskulttuurissa”
ja sen suhteessa yhteiskuntamme niin sanottuun korkeakulttuuriin.
Kehitin kuitenkin lehdelle pikkuhiljaa löyhän konseptin jota käytän lehden
sisällön suunnitellussa. Lehden konseptin raameina toimii excel-tiedostona
löytyvä sivukartta (jonka ystävällisesti feministisen aikakausilehti Tulvan
päätoimittaja ja työkaverini luovutti käyttööni) jossa on oletuksena 40 sivuinen
lehti. Sivukartassa on myös jäsennelty mihin kohtaa ja missä järjestyksessä
tulee mitäkin juttuja. Esimerkiksi: s.1 Kansi, s.2 Sisällysluettelo ja painotiedot,
s.3 Pääkirjoitus ja puheenjohtajan kolumnin s.4-5 Henkilöjuttu/opiskelijan
haastattelu

koulutuksestaan

mahdollisuuden
järjestyksestä.

varioida

ja

sekä

jne.
poiketa

Annan

kuitenkin

sivusuunnitelman

itselleni
pohjasta

aina
ja

Piirtämäni luonnos lehden konseptista ja varhaisesta sivusuunnitelmasta. Varsinaisia juttuja tai tekijöitä ei
ole vielä lisätty. Tässä on ainoastaan hahmoteltu lehden rytmiä juttutyyppien ja sivulta sivulle
liikkumisen kautta.

Kuvakaappaus Excel-tiedostona olevasta Ubikin sivukartasta. Tähän tiedostoon täytän juttusuunnitelmien
synnyttyä juttujen alustatavat paikat lehdessä sekä merkitsen juttujen tekijät. Eri värejä käytän
merkitsemään ilmoituksia, juttutyyppejä sekä tilannetta jossa mikäkin juttu on. Esimerkiksi
vihreä tarkoittaa valmista taitettua sivua, sininen on valmis mutta taittamatta ja kirkas
keltainen tarkoittaa, että teksti odottaa editointia ja jne.

Kaikille avoimia avustajatapaamisia päätin järjestää yhden kutakin ilmestyvää numeroa
kohden. Avustajatapaamisten tarkoituksena on ideoida tasavertaisina ryhmässä
tulevan lehden sisältöä ja teemoja sekä tehdä listausta lehteen tulevista jutuista.
Avoimella keskustelulla, jossa kaikki voivat vaikuttaa lehden sisältöön toivon
sitouttavani parhaiten avustajakunnan lehden tekemiseen. Tämä tarkoittaa kontrollin
luovuttamista itseltään kollektiiville1, jonka uskon pystyvän parempaan tuloksellisuuteen
kuin yksilövetoisen suunnittelun ja johtamisen. (Alatalo 2010, 16. Loimu 2005, 124.)
1 Kollektiivi on kollektivismin periaatteiden mukaan järjestetty (työ)yhteisö.
Kollektivismi on yhteisöllisyyttä, yhteisöllisyyslähtöisyyttä ja yhteisön
korostamista yksilön kustannuksella. (Encyclopaedia Britannica 2009,
Kielitoimiston sanakirja 2009, Korpela 2008.)

Tämä Alatalon esiin nostama kollektivismin periaate osui hyvin lähelle niin sanottua
sumeaa logiikkaa (Silén 2006, 71) jota käytetään, tai on totuttu käyttämään erityisesti
japanilaisessa

yritysmaailmassa.

Laatujohtamista

kuvatessaan

Silén

kuvailee

teoksessaan Johtamisen ja strategisen ajattelun näkökulmia sumean logiikan olevan
”tiedon laajaa prosessointia koko organisaation piirissä” ja ”hiljainen tieto on

subjektiivista kokemusperäistä tietoa, jota on vaikea esittää sanoin, lausein tai
numeroin. Hiljainen tieto on myös ammattitaitoa, jotka tulisi saada johtamisen kautta
yrityksen hyödynnettäväksi” (Silén 2006, 71.). Tässä tapauksessa halusin siis
toimituskunnan täyden osaaminen lehden ja koko järjestön hyväksi. Koitin ja yritän
edelleen päätoimittajana pysyä avoimena kaikkien avustajakunnan jäsenten intuitioille
sekä muutosehdotuksille ja välttää hirttäytymistä liian tarkkoihin suunnitelmiin lehden
sisällön ja toimittamisen suhteen.
Päätoimittajana minun on myös pystyttävä luottamaan ja kunnioittamaan avustajien
työtä. Ikävintä mitä päätoimittaja tai AD voi avustajalle tehdä on muokata merkittävästi
avustajan tekstiä, kuvitusta tai uudelleen rajata avustajan tekemä valokuva täysin
erilaiseksi (Adams, Dawson, Foster, Seddon 2012, 263.). Toki näin saa toimia jos siitä
on ensin perusteellisesti keskustellut avustajan kanssa, ennen kuin mitään on tehty, tai
juttua sovittaessa olet kertonut minkälaisia tarpeita ja käyttötarkoituksia materiaalille
mahdollisesti on.
Lehteä tehdessä pohdin myös paljon omaa valta-asemaani vertaillen sitä avustajiini,
taittajaan sekä omiin esimiehiini: pääsihteeriin ja SAKKIn hallitukseen. Koska vastaan
lähes yksin koko lehden pyörittämisestä minulle siirtyy paljon valtaa tiedon- ja
epävarmuuden hallinnan kautta, jolla pystyisin halutessasi pakottamaan ratkaisuja
sekä myös pysäyttämään koko prosessin. Näiden turhien, mutta olosuhteiden pakosta
syntyvien

valtarakenteiden,

epävarmuuksien

ja

mahdollisten

valtakamppailujen

purkamista koitan päätoimittajan työssäni parhaani mukaan edistää luomalla
yhteistoiminnallisuudenkulttuuria (Silén 2006, 95) toimituksen sisällä ja suhteessa
muuhun työyhteisöön.

4.10 Ideasta jutuksi

Suuri osa jutuista syntyy niin, että kerään ideoita ja palautetta ympäriltäni siitä, mitä
juttuja lehteen voisi tulla. Tämän jälkeen ehdotan tai neuvottelen juttuideasta siitä
kiinnostuneen avustajan kanssa (useimmiten tämä tarkoittaa tekstiä tuottavaa
toimittajaa). Alustavan juttusuunnitelman jälkeen mietin avustajan kanssa, millainen
kuvitus juttuun voisi tulla ja kuka voisi mahdollisesti kuvittaa jutun. Pyrin tekemään
juttusuunnitelman, määrittämään jutun pituuden sadan merkin tarkkuudella, sekä
sopimaan kuvituksen juttuun heti, jotta jutun toteuttamisen aikataulu pysyy selvänä.
Oikolukijoita ja editoijia käytän tapauskohtaisesti.

Minulla on lehden taittajan kanssa oma suljettu Facebook-ryhmä, jonka olemme
kokeneet parhaaksi tavaksi pitää kevyesti yhteyttä lehden ideoinnin suhteen. Deadlinen
lähestyessä taittaja siirtyy tekemään lehteä samaan tilaan minun kanssani, jotta voin
seurata taiton etenemistä aikataulussa. Taittovaiheessa on myös äärimmäisen tärkeää
työskennellä samassa tilassa, koska kommunikoinnin tarve on jatkuva. Vaikka tekisin
miten tarkat taitto-ohjeet juttujen tekstitiedostoihin ja selittäisin auki mikä on ideani
kuvituksen suhteen, aina jää jotakin epäselvää tai jokin asia ymmärretään väärin. Tällä
hetkellä Bonnier Publications AD:nä työskentelevä Tuomas Jääskeläinen totesikin Kultti
ry:n Parempi lehti -työpajassa (14.11.2013) luennoidessaan, että ”lehtien ulkoasun
suunnittelu on osa lehtien journalistista työtä”. Taittoa, kuvitusten suunnittelua ja
journalismia ei voi aikakausilehdessä irrottaa toisistaan. Ne ovat omia tulkinnallisia
osia, jotka yhdessä muodostavat toimivan kerronnallisuuden sekä tekevät sisällön ja
asettavat agendan.
Merkittävä haaste lehteä tehdessä on ollut se, että toimittamisen rutiini ja rytmi on
täytynyt etsiä kokeilun ja erehtymisen kautta. Ensimmäistä lehteä tehdessä aikataulun
kanssa tuli suuria ongelmia, kun vaativiin työprosesseihin, kuten oikolukuun, editointiin
ja taitonsuunnitteluun jätettiin liian vähän aikaa. Lehden tekeminen kuitenkin helpottuu
numero numerolta paremman ennakoinnin ja yhteystyökykyjen kehittymisen kautta.
Loin budjettiin mukautetun juttupalkkiotaulukon, jota käytän arvioidessani avustajien
juttupalkkioita. Maksettavan palkkion summa on kuitenkin hankalaa päätellä vain
taulukko-ohjeistuksen perusteella, sillä palkkioon vaikuttavia tekijöitä on paljon.
Jokaisen päätoimittajan tulisi kuitenkin luoda jonkinlainen palkkioiden suuruutta
määrittelevä taulukko, johon voi vedota ja tarkistaa vaikeita arvioita tehdessä tai
avustajien kanssa neuvoteltaessa.

Taulukko 5.Tavoitteet
Nyt neljän numeron ilmestyttyä olemme päässeet taittajan kanssa vihdoinkin
vakiinnuttamaan lehden ilmeen ja ulkoasun. Lisäksi lehden tekemisen prosessi on
saatu hallintaan. Seuraavaksi keskitymme lehden tehokkaampaan markkinointiin ja
tunnettavuuden lisäämiseen. Pyrimme myös kehittämään lehden konseptia ja
laadukkaamman sisällön tuottamiseen. Merkittävän lähitulevaisuuden tavoite tulee
olemaan Ubikin verkko- tai tabletti-lehden tekeminen.

5.1

Pitkän aikavälin tavoitteet

Haluan luoda Ubikille journalistisen autonomian järjestöstä perustamalla Ubik -nimisen
järjestön SAKKIn sisään.

Tällöin lehteä voitaisiin tehdä omana itsenäisenä

julkaisunaan. Toinen iso tekijä on lehden talouden turvaaminen kehittämällä
ilmoitusmyyntiä. Lehdellä saattaisi tulevaisuudessa olla mahdollisuus tuottaa voittoa
SAKKIlle.
Ubikille tulee tulevaisuudessa luoda tarkka numerokohtainen vuosisuunnitelma
teemoineen. Tavoitteeksi tulee asettaa numeroiden teemojen suunnittelu kahden
vuoden päähän. Lehteä varten tulee myös toteuttaa useita lukijakyselyitä, ainakin yksi
vuodessa, jotta voimme käyttää kerättyä aineistoa sisällön kehittämiseen.

5.2

Lukijakysely

Teimme lukijakyselyn kolmen numeron ilmestymisen jälkeen helmikuussa 2013. Kysely
lähetettiin noin 12000 SAKKI ry:n jäsenelle, joille oli postitettu Ubik kotiin.
Lukijakyselyyn

vastasi

haastattelukysymyksillä.
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henkilöä.

Pyysimme

Lukijakysely

lukijoita

toteutettiin

antamaan

avoimilla

lehtiuudistukselle

kouluarvosanan ja pyysimme mm. nimeämään yhden lehden huonoimmista ja
parhaimmista jutuista.
Lukijakyselyn kysymykset olivat:
1. Anna yleisarvosana lehtiuudistukselle kouluasteikolla.
2. Oletko lukenut aiemmin Ubik-lehteä?
3. Jos, niin missä?
4. Mikä oli paras tai kiinnostavin juttu lukemassasi lehdessä?
5. Mikä oli huonoin tai vähiten kiinnostava juttu lehdessä?
6. Minkälaista sisältöä tahtoisit lehteen tulevaisuudessa?

Lehti sai arvosanaksi vahvan kahdeksan (yli 130 vastannut antoi arvosanaksi
kahdeksan). Nelosia tuli tasan kymmenen, vitosia noin viisi ja kuuden arvosanoja myös

tasan kymmenen. Eli vain noin 25 vastaajaa 307 antoi lehdelle huonon arvosanan.
Tyydyttäviä eli seiskoja jaeltiinkin jo lähes 80, mutta silti selvästi vähemmän kuin hyvää
kahdeksan arvosanaa.
Pidin uudistusta melko onnistuneena. Lisäksi lähes jokainen lehden juttu löytyi sekä
vähiten pidetyn että parhaimmaksi arvioidun joukosta. Tämä vahvisti oletustani siitä,
että lukijakuntamme on hyvin heterogeenistä ja että lehteen on vaikea saada kaikkia
miellyttävää sisältöä. Kokonaisuudessaan palaute lehden sisällöstä oli positiivista.
Koska kyseessä oli ensimmäinen tekemämme lukijakysely, halusimme käyttää
mahdollisimman avoimia haastattelukysymyksiä, jotta saisimme kokemuspohjaista ja
tunnepitoista palautetta.
Suosittelen tutustumaan liitteistä löytyvään lukijakyselyn vastauksiin, josta on
vastanneiden tunnistetiedot poistettu. Se on sangen valaisevaa luettavaa jos haluaa
ymmärtää SAKKIn jäseniä ja Ubikin lukijakuntaa.

Taulukko 6.Yhteenveto
Suunnittelin lehtiuudistusta noin neljä kuukautta maaliskuusta heinäkuuhun. Siltikin
lehtiuudistuksen toteuttamisaikataulu oli hyvin tiukka johtuen resurssien puutteesta.
Loppua kohden tuli kiire, enkä ollut tyytyväinen ensimmäiseen numeroon siihen
jääneiden virheiden ja keskeneräisen taiton takia. Minä ja taittaja emme osanneet
arvioida oikein lehden tekemiseen tarvittavaa aikaa.
Jälkikäteen analysoin, että käytimme lehtiuudistusta tehdessä paljon energiaa siihen,
että yritimme kopioida sellaista ulkoasua ja sisältöä jota mielikuviemme keskiverto
aikakausilehti

vastaa.

Ikään

kuin

tämän

tyyppisen

lehden

standardia

tai

minimitavoitteita, sen sijasta, että olisimme keskittyneet uuden luomiseen ja
omaehtoisuuteen. Uudistusta tehdessä ja sitä tietysti jatkaessa järjestön nyt istuva
puheenjohtava Aleksej Fedotov on ollut tärkeä tekijä korkeiden tavoitteiden
asettamisessa viestinnälle, mutta kuten jo sanottu, olemme keskittyneet liiaksi
vertailemaan itseämme muihin omien ideoin kehittämisen sijaan.
Itseltäni puuttui lehtiuudistusta toteuttaessani kokemusta ja osaamista, jotta kaikissa
tavoitteissa olisi onnistuttu. Kokemus oli kuitenkin kasvattava ja vastuunkannon kautta
opin myös valtavasti. Lehtiuudistus sai hyvin positiivisen palautteen SAKKIn toimiston

sisältä. Myös jäseniltä saatu palaute oli varovaisen positiivista.
Tällä hetkellä lehden avustajakunta rakentuu pitkälti omista kontakteistani. En ole vielä
onnistunut luomaan lehdestä sellaista instituutiota, johon ammattiin opiskelevat tai
SAKKI ry:n jäsenet luontaisesti tarjoavat juttuja. Ongelmallista ainoastaan jäsenistä
koostuvasta avustajakunnassa on se, että ammattiin opiskelemaan tuntuu suurelta osin
hakeutuneen henkilöitä, joille kirjallinen ilmaisu ei ole kovin vahvaa. Viestintäkulttuuri
on

kuitenkin

murroksessa

ja

visuaalisuus

ottaa

koko

ajan

enemmän

tilaa

tekstisisällöltä, joka myös vaikuttaa havaintojeni mukaan olevan mieluinen suunta
ammattiin opiskeleville. Kuvallisen viestinnän saralla hyvin nuorilla ja kokemattomillakin
sisällön tuottajilla on paljon tarjottavaa.
Teen kuitenkin edelleen lehteä luettavaksi, mutta kasvava visuaalisuuden kulttuuri ja
sen tarpeisiin vastaaminen printtimediassa asettaa meille mielenkiintoisia haasteita
tulevaisuutta varten. Miten saamme pääasiallisesti verkossa mediasisältöä kuluttavan
sukupolven kiinnostumaan printtilehdestä ja mitä uutta ja radikaalia paperilehdellä voi
vielä

tehdä?

Miten

kilpailutilanteessa?

saamme

toiminnan

säilymään

kannattavana

kasvavassa

Kuten elämässä yleensä, vastaus tähän kysymykseen on

monimutkainen. Näkisin, että lukuisista käsillä olevista vaihtoehdoista hahmottuu
erilaisia ratkaisuja.
Minua hirvitti kuitata tilitoimistolle elokuun Ubikin (3/2013) reilun 14 000 euron paino- ja
postituslasku maksettavaksi. Printtilehden tekeminen on kallista ja ajoittain minua
houkuttaa ajatus siirtää koko lehti joko digitaalisen muotoon, esimerkiksi iPad-lehdeksi
verkkoon tai ilmaisjakelulehdeksi suoraan oppilaitoksiin, jolloin vältyttäisiin merkittäviltä
postituskustannuksilta (viime laskussa yli 9 000 euroa).
Kuitenkin markkinoinnissa, ilmoitusmyynnissä ja sponsorointisopimuksia solmittaessa
SAKKIn yhteistyökumppaneiden kanssa olemme huomanneet, että kun myymme
ilmoitustilaa, myymme sitä samalle useaan eri formaattiin. Tarkoitan tällä sitä, että
yleensä kun asiakas ostaa lehtimainoksen, samalla hänelle myydään mainosbanneri
verkkosivuillemme, SAKKIn uutiskirjeessä näkyvyyttä sekä mahdollista näkyvyyttä
SAKKIn tapahtumissa tai muissa materiaaleissa. Kaikki nämä kanavat ovat siis toisiaan
tukevia ja auttavat kaupan syntymisessä, mutta lehti on edelleen se, jonka
ilmoitusmyynnin kylkeen kaikki muu mainosmyynti ja yhteistyösopimukset viime
kädessä kytkeytyvät. Useimmat ilmoitustilaa ja näkyvyyttä ostavat asiakkaat ovat hyvin

tietoisia markkinoinnin ja mainostamisen lainalaisuuksista. Meiltä ilmoitusnäkyvyyttä
ostavat asiakkaat haluavat viestin toistuvuutta markkinoinnissa, johon täytyy pystyä
vastaamaan monilla viestintäkanavilla.
Uskon, että tutkimuksestani on hyötyä jokaiselle joka hyppää mukaan vastaavanlaisen
lehden tekemiseen tai suunnittelee uuden pienlehden perustamista. Lisäksi tämä
prosessikuvaus tarjoaa mahdollisuuden jatkotutkia jotain tässä opinnäytetyössä
sivuttua aihetta. Esimerkiksi pienlehtien visuaalisen ilmeen uudistamista, konseptointia
tai toimittamiskulttuuria.
Pienlehtien tulevaisuus saattaa hyvinkin rakentua erilaisten, mutta samanaikaisten
julkaisualustojen varaan. Verkkolehdet ja esimerkiksi tablettitietokoneilta luettavat
tabletti-lehdet saattavat tulla korvaamaan sähköisesti tilaajille lähetettävinä tiedostoina
perinteisen postituksen, jolloin varsinainen lehden printtipainos voisi jäädä ainakin näin
järjesteltynä Ubikin nykyisestä levikistä murto-osaan. Varsinainen printtilehti olisi enää
muutaman

tuhannen

kappaleen

painos

joka

olisi

tarkoitettu

ilmaisjakeluun

oppilaitoksissa.
Lehtien siirtäminen sähköiseen muotoon säästää toki rahaa painamisesta ja
postittamisesta, mutta lukijakunnan löytäminen tablettilehdille on vielä hankalaa.
Edelleen yli 90 prosenttia lukijoista suosii fyysistä, kädessä pidettävää lehteä
(Sanomalehtien liitto 2013) sähköisen sijaan. Sähköiset lehdet tulevat kuitenkin
toivottavasti muokkaamaan vuosisatoja samana pysyneen sanoma- ja aikakausilehden
ulkoasun ja tuomaan jotain täysin uutta ja odottamatonta mukanaan. Tämä muutos
tulee

myös

vaatimaan

huomisen

graafisilta

suunnittelijoilta

aivan

uuden

julkaisumuodon haltuunottoa ja siihen toimivaa kuvakieltä, konseptointia sekä
navigointia (Sutinen 2013, 28-31). Nämä alan muutosvoimat luovat ainakin itselleni
uskoa lehtimedioiden selviämiseen mobiili- ja verkkoteknologian murroksessa.
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